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pre akademický rok 2023/2024 
 

Študijný program Pozemné stavby 

1. Polyfunkčný bytový dom. Analýza budovy z hľadiska architektonicko-konštrukčného riešenia s dôrazom na vzťah architektúry 
k životnému prostrediu 

2. Budova pre kultúru. Návrh a analýza strešnej konštrukcie z  architektonicko-konštrukčného hľadiska a z hľadiska stavebnej 
tepelnej techniky 

3. Budova pre administratívu. Analýza obvodového plášťa z hľadiska stavebnej tepelnej techniky 
4. Hotel. Posúdenie konštrukcií z hľadiska stavebnej tepelnej techniky 
5. Športové centrum. Návrh a analýza strešnej konštrukcie z  architektonicko-konštrukčného hľadiska a z hľadiska stavebnej 

tepelnej techniky 
6. Hotel. Analýza, návrh a posúdenie budovy z hľadiska architektonicko-konštrukčného riešenia 
7. Polyfunkčný bytový dom. Analýza, návrh a posúdenie budovy z hľadiska architektonicko-konštrukčného riešenia 
8. Budova pre administratívu. Analýza, návrh a posúdenie obalových konštrukcií z hľadiska stavebnej fyziky  
9. Budova pre vzdelávanie – Materská škôlka. Analýza, návrh a posúdenie obalových konštrukcií z hľadiska stavebnej fyziky  
10. Budova na bývanie – Bytový dom. Analýza, návrh a posúdenie obalových konštrukcií z hľadiska stavebnej fyziky 
11. Bytový dom. Analýza požiarnej bezpečnosti 
12. Bytový dom. Rozbor architektonického a technického riešenia interiéru spoločných priestorov z hľadiska cenovej náročnosti.   
13. Administratívna budova. Rozbor architektonického a technického riešenia interiéru veľkopriestorovej kancelárie z hľadiska 

cenovej náročnosti 
14. Administratívna budova. Rozbor architektonického riešenia a analýza požiadaviek typológie administratívnych budov 
15. Hotel. Rozbor architektonického riešenia, posúdenie akustických požiadaviek na konštrukcie a analýza požiadaviek typológie 

hotelových budov 
16. Hotel. Návrh a analýza obalových stavebných konštrukcií – variantné materiálové riešenie obvodového plášťa 
17. Polyfunkčný bytový dom. Návrh a analýza obalových stavebných konštrukcií – variantné materiálové riešenie obvodového 

plášťa 
18. Budova na bývanie. Návrh a analýza obalových stavebných konštrukcií – variantné materiálové riešenie strešného plášťa. 

Strešný plášť s vegetačnou skladbou 
19. Budova pre vzdelávanie – Vysoká škola. Návrh a analýza obalových stavebných konštrukcií – variantné materiálové riešenie 

strešného plášťa  
20. Dom seniorov. Návrh a posúdenie budovy z hľadiska architektonicko-konštrukčného riešenia. 
21. Bytový dom. Stavebnofyzikálne posúdenie podlahových konštrukcií  
22. Dom kultúry. Tepelnotechnické posúdenie fragmentov obalových konštrukcií 
23. Nákupno-obchodné centrum. Simulácia denného osvetlenia vnútorného prostredia vybraného priestoru  
24. Železničná stanica. Stavebnofyzikálne posúdenie strešnej konštrukcie  
25. Umelecká škola s koncertnou sálou. Návrh a posúdenie sály z hľadiska priestorovej akustiky  
26. Bytový dom. Konštrukčná a tepelnotechnická analýza alternatívnych riešení obvodového plášťa. Posúdenie budovy z hľadiska 

projektového energetického hodnotenia 
27. Bytový dom. Konštrukčná a tepelnotechnická analýza alternatívnych riešení vegetačného strešného plášťa. Posúdenie budovy 

z hľadiska projektového energetického hodnotenia 
28. Administratívna budova. Konštrukčná a tepelnotechnická analýza alternatívnych riešení strešného plášťa. Posúdenie budovy z 

hľadiska projektového energetického hodnotenia 
29. Bytový dom - obnova. Konštrukčná a tepelnotechnická analýza alternatívnych riešení obalového plášťa. Posúdenie budovy z 

hľadiska projektového energetického hodnotenia 
30. Základná škola - obnova. Konštrukčná a tepelnotechnická analýza alternatívnych riešení strešného plášťa. Posúdenie budovy 

z hľadiska projektového energetického hodnotenia 



 
31. Adaptácia brownfields na bývanie. Architektonické a konštrukčné riešenie budovy. 
32. Obnova budovy v areáli TUKE. Experimentálna a výpočtová tepelno-vlhkostná analýza a návrh obnovy obalovej konštrukcie 
33. Obnova obytnej budovy. Konštrukčné riešenie fasády. 
34. Obnova historickej budovy. Laboratórna vlhkostná analýza. 
35. Komunitný bytový dom so súkromnou záhradou. Trvalo udržateľný koncept v architektúre. 
36. Obnova historickej budovy (reálna budova Levoča). Diagnostika radónového rizika v historickej budove (v pobytových 

priestoroch). 
37. Obnova historickej budovy (reálna budova Levoča). Zdôvodnený návrh obnovy historickej budovy. 
38. Administratívna budova – obnova. Kvantifikácia povrchových teplôt vybraných stavebných konštrukcií s vegetačnou vrstvou. 
39. Administratívna budova – obnova. Konverzia areálu a administratívnej budovy s aplikáciou prvkov špongiovej architektúry. 
40. Administratívna budova – obnova. Využitie strešných mokradí v kontexte špongiovej architektúry. 
41. Historická budova v Košiciach. Hodnotenie architektonicko-konštrukčného vývoja budovy v spolupráci s Ústavom pamiatkovej 

starostlivosti 
42. Historická budova podľa vlastného výberu. Zameranie budovy a návrh na adaptáciu s posúdením konštrukcií v závislosti od 

toho či ide o budovu pamiatkovej ochrany.  
43. Zateplenie historickej budovy. Analýza zateplenia z vnútornej strany.  
44. Budova na bývanie s predajňami na prízemí. Hodnotenie svetelnej a vizuálnej pohody v bytových priestoroch 
45. Budova pre kultúru. Hodnotenie akustických vlastností vnútorných priestorov pre stanovené kultúrne podujatia. 

 

Zameranie TZB a TUR 

46. Hotel - Návrh a posúdenie systému klimatizácie využívajúcej solárny systém  
47. Budova pre administratívu - Návrh a posúdenie systému klimatizácie využívajúcej nočný vetrací systém  
48. Administratívna budova. Vplyv akumulačnej schopnosti stavebnej konštrukcie budovy na teplotu v interiéri – dynamická 

simulácia  
49. Bytový dom. Komplexná analýza energetických tokov v budove – dynamická simulácia  
50. Aplikácia pasívnych a aktívnych energetických systémov na zadanej budove  
51. Využívanie vôd z povrchového odtoku (strechy, parkoviská) v zadanej budove  
52. Budova pre školstvo. Návrh a posúdenie systému pre prípravu teplej vody na základe experimentálnych meraní  
53. Hotel - Model systému využívania zrážkovej a sivej vody  
54. Administratívna budova ako prvok špongiového mesta  
55. Hotel. Ostrovný systém s využitím upravenej odpadovej vody 
56. Budova pre vzdelávanie. Voľba vhodného prevádzkového režimu pre HVAC  
57. Polyfunkčná budova. Možnosti využitia solárnej energie pri znižovaní energetického zaťaženia  
58. Administratívna inteligentná budova. Nízkoteplotné vykurovanie/ vysokoteplotné chladenie a využitie OZE  
59. Budova pre kultúru. Návrh a analýza teplovzdušného vykurovania a chladenia pomocou Chillera ako zdroja   
60. Budova pre zdravotníctvo. Návrh a analýza teplovzdušného vykurovania a chladenia pomocou VRV jednotky ako zdroja  
61. Bytový dom. Návrh, analýza a porovnanie stavebných konštrukcií z hľadiska environmentálnych dopadov počas životného 

cyklu budovy 

62. Administratívna budova. Hodnotenie návrhu budovy certifikačným systémom LEED 

 

 

 

Informácie o prihlasovaní na diplomové práce budú podané pri zápise do 
1. Ing. a zverejnené na stránke fakulty a v moodli predmetu ŠS ÚPS 

 
Zapisovanie na témy bude prebiehať v čase 

od 20.09. do 16.11. 2022

 


